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INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA - COVID19 
Como se proteger e prevenir? 

O QUE É O COVID-19? QUAL É O TRATAMENTO? 
É a doença provocada pelo novo coronavírus SARS-COV-2, 
da família dos coronavírus, que apresenta maioritariamente, 
manifestação semelhantes às da gripe comum:  

 febre;  
 tosse;  
 falta de ar; 
 cansaço; 
 dores musculares.  

Há casos que podem evoluir para doença mais grave, como 
a pneumonia. 

Não existe tratamento específico para a doença. O 
tratamento para a infeção por este novo coronavírus é 
dirigido aos sinais e sintomas que os doentes 
apresentam e tem como objetivo proporcionar alívio e 
maior conforto aos doentes. 

ORIGEM? SUSPEITA DE INFEÇAO – O QUE FAZER? 
ONDE: O intenso tráfego das pessoas pelo planeta 
rapidamente permitiu a dispersão global do novo coronavírus. 
 
COMO: a origem exata do vírus SARS-CoV-2, ainda não foi 
confirmada, mas os investigadores que analisam o material 
genético identificaram fortes semelhanças com os 
coronavírus de morcegos– a maioria dos casos iniciais estão 
associados a pessoas que frequentaram um mercado de 
alimentos e animais vivos (peixe, marisco e aves), em Wuhan. 
 

• Ligar para o SNS 24 – 808 24 24 24 e escolher 
a opção: 
o 1 – se tem febre (temperatura ≥ 38.0ºC) ou 

tosse, e seguir as orientações dadas 
o 2 – se apresentar outros sintomas sem ser 

febre ou tosse, e seguir as orientações dadas 
• Evitar estar próximo de pessoas 

Se não tem sintomas (febre (temperatura ≥ 
38.0ºC), tosse ou dificuldade em respirar) deve: 
Contactar o SNS – 808 24 24 24, escolher a opção 0 
e seguir as orientações que lhe são dadas 

DE QUE FORMA SE TRANSMITE O VÍRUS? É OBRIGATÓRIO USAR MÁSCARA? 

• Transmissão direta - contacto próximo com pessoas 
infetadas pelo SARS-CoV-2. através de gotículas que 
contêm partículas virais que são libertadas pelo nariz ou 
boca de pessoas infetadas, quando tossem ou 
espirram, e que podem atingir diretamente a boca, nariz 
e olhos de quem estiver próximo. 

• Transmissão indireta - contacto com superfícies e 
objetos contaminados por gotículas que se 
depositaram. 

Sim em alguns locais. O Governo tornou obrigatório 
o uso de máscaras por todas as pessoas que: 
• Permaneçam ou acedam a espaços interiores 

fechados com várias pessoas: 
o Estabelecimentos comerciais e de prestação 

de serviços; 
o Serviços e edifícios de atendimento ao 

público; 
o Estabelecimentos de ensino e creches. 

• Utilizam os transportes públicos. 
COMO ME POSSO PROTEGER? ONDE OBTER MAIS INFORMAÇÕES 
• Distanciamento social: manter distância de pelo menos 

um metro; 
• Evitar cumprimentos que impliquem contacto físico; 
• Etiqueta respiratória: 

o Tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir; 
o Utilizar um lenço de papel ou o braço, nunca com as 

mãos; 
o Deitar o lenço de papel no lixo; 
o Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou 

tossir. 
• Reforçar as medidas de higiene: 

o Lavar frequentemente as mãos com água e sabão 
ou com uma solução de base alcoólica; 

o Evitar contacto próximo com doentes com infeções 
respiratórias. 

Visite os sites da DGS, ECDC ou OMS. 
• www.dgs.pt 
• www.ecdc.europa.eu 
• www.who.int  

 
 

 


